
  )) معناه مجلة خربية تثبت احلق وإال ال؟ مثل قول ابن مالك: وللمطلقات متاع ألن ((

  "ِصْرفَا  َحقا َأْنتَ  َكابِْني "                                      

   حيتاج إىل عامل؛ وأيا كانت فهي منصوبة على املصدريةال اجلملة ف ضمونألن هذا مصدر مؤكد مل 

)) يعين ذووا التقوى؛ والتقوى تقدم لنا مرارا أا قيام بطاعة اهللا على علم وبصرية؛ وما  المتقين و((

أحسن ما قاله طلق بن حبيب رمحه اهللا: التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا، 

   على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا

)) للمطلقات كلمة مطلقات كما يعلم مجيعا تعترب من األلفاظ  مطلقات متاعلل( يقول اهللا عزوجل: (

  العامة، من األلفاظ العموم؛ ألن أل فيها اسم موصول كما قال ابن مالك: 

  " وصفة صريحة صلة أل "                       

  لباس وغريه؛)) ما تتمتع به من  متاع )) عام كل مطلقة بدون استثناء؛ و(( للمطلقات (( نإذ 

)) متعلق باملتاع يعين هذا املتاع مقيد باملعروف، أي ما يعرفه الناس؛ وهذا قد  بالمعروف وقوله: ((

))  على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف يكون مفسرا بقوله تعاىل فيما سبق: ((

ملعسر بقدر إعساره؛ وهذه اآلية )) أي على املوسر بقدر إيساره وعلى ا متاع بالمعروف ويكون معىن ((

      )) يعين أمرا ثابتا واجبا على كل متق هللا عزوجل؛ وقوله:  متاع بالمعروف حقا يقول اهللا فيها: ((

)) ال يعين أنه ال جيب على غري املتقني؛ ولكن تقييده باملتقني من باب اإلغراء، من  على المتقين ((

ال يحل المرأة تؤمن باهللا ( قول الرسول عليه الصالة والسالم:  أحياناباب اإلغراء واحلث مثل ما يرد 

؛ يعين من األمثلة أن حتد على ميت فوق ثالث؛ فقوله: ال حيل  ) واليوم اآلخر أن تفعل كذا وكذا

؛ ولكن هذا من باب ؤمن باهللا واليوم اآلخر حيل هلاتمن ال أن عين يالمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر، ال 

احلث؛ كما لو قلت لك: ال ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو ال يفعل هذا إال الرجال؛ اإلغراء و 

من  نالتزامه من تقوى اهللا عزوجل؛ وأ املقصود من ذلك اإلغراء واحلث؛ وأيضا تقييده للمتقني يفيد أن

فنبحث فيها هل هذه اآلية منسوخة أو ال؟ ولنرجع إىل اآلية الكرمية هنا   مل يلتزم فقد نقصت تقواه .

وهل إذا قلنا أا حمكمة هل هي عامة يعين يراد ا العموم؟ أو عامة يراد ا اخلصوص؟ أو عامة 

  :خمصوصة؟ فعندنا اآلن عدة مباحث

  األول هل اآلية منسوخة، أو حمكمةاملبحث  



ة لكل مطلقة أو خيص منها بعض املبحث الثاين إذا قلنا بأا حمكمة هي منسوخة فهل هي شامل 

نظر اآلية الكرمية واضحة؛ ناخلصوص؛ ل عام أريد بهاملطلقات؛ أو مل يرد ا العموم من األصل بل هي 

)) فإن اهللا  والمطلقات ؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((اآلية الكرمية العموم فيها ظاهر أو بعبارة أصح

الدخول وال من مسي هلا مهر نعم؟ بل أطلق؛ فيشمل املطلقة تعاىل مل يستثن شيئا، مل يستثن املطلقة قبل 

وحينئذ نقول: املطلقة قبل الدخول إذا مل يسم هلا    .قبل الدخول واملطلقة بعد الدخول نعم؟ وغريها

ال جناح عليكم إن  )) (( وإن طلقتموهن تعة؟ ((املمهر؛ قد ذكر اهللا تعاىل هلا متعة فيما سبق؛ وين 

لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المعسر قدره وعلى المقتر طلقتم النساء ما 

)) وحينئذ ال يكون يف اآلية هذه نسخ؛ ألن املطلقة اليت مل يسم هلا مهر، املطلقة قبل الدخول اليت  قدره

تدل على  مطابق؟ كلتا اآليتنيمطابق؛ مل يسم هلا مهر حكمها مطابق هلذه اآلية وإال غري مطابق؟ 

ب املتعة، كذا وإال ال؟ وإذا كانت اآلية العامة تدل على وجوب املتعة اليت معنا؛ وتلك اخلاصة اليت وجو 

تدل على وجوب املتعة؛ فإن القاعدة عند احملققني من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام حبكم يوافق 

ومتعوهن على  السابقة ((؛ وعليه فتكون اآلية لقاعدةالتخصيص؛ وقد مرت علينا هذه االعام ال يقتضي 

طيب املطلقة قبل الدخول   )) تكون فردا من أفراد هذه اآلية؛ وحينئذ ال إشكال فيها. الموسع قدره

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد  اليت فرض هلا ويش الواجب هلا؟ نصف ما فرضتم؛ ((

زوجها أن ميتعها مع  ))؛  طيب هل جيب على فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون

تنصيف املهر؟ أو يقال إنه ملا مسي املهر صارت املتعة هنا نصف املهر؟ ما تقولون؟ ألن نصف املهر 

  متعة الشك السيما يف وقتنا هذا إذا صار املهر أربعني ألف مثال، كم يكون نصفه؟ 

  عشرين: الطالب

من  ؟ نعم رمبا نقول هكذا؛ ونقول إنطعام وكل شيء؛ نعم ثياب ومتعة ما شاء اهللا  ،عشرينالشيخ:  

فإنه يكتفى بنصف املهر املتعة؛ طيب إذا قلنا بذلك فهل يكون  طلقت قبل الدخول ومسي هلا مهر

خمالفة هلذه اآلية؟ أو موافقة؟ لكن ملا كان املهر فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو النصف؟ نعم إن قلت 

وإن قلت إا خمالفة فحينئذ تكون هذه اآلية عامة لكن خصصت مباذا؟ مبن إنه موافقة فال إشكال، 

   .طلقت قبل الدخول وقد مسي هلا مهر؛ الرابعة طلقت بعد الدخول

تدخل يف اآلية؟ نعم؛ طيب إذا قلنا  اآلية ؛ الثالثة: طلقت بعد الدخول وقد مسي هلا املهر؟ تدخل يف 

ظاهر؛  متيعكانت قد قبضت املهر فوجوب التا؛ فإن  تيعهها ومتية معناه أنه جيب عليه مهر تدخل يف اآل



وإن كانت مل تقبض صار معناها يلزم مبا مساه ويش بعد؟ وباملتعة؛ فيلزم بأمرين؛ ولكن هذا مشكل؛ 

ألننا نقول إذا كنتم تقولون إن املطلقة قبل الدخول املفروض هلا ال يلزمها إال ما قدره اهللا هلا وهو 

طلقة بعد الدخول ال يلزم الزوج هلا إال ما مسى هلا وهو قياس واضح، نعم قياس واضح النصف؛ فإن امل

فهذه قد نقول بوجوب  هألنه ال فرق بني ما قبل الدخول وما بعده؛ أما إذا كان قد سلمها املهر وأنفقت

ولكن اجلمهور على أنه ليس بواجب متتيع يف هذه احلالة؛ وحيملون اآلية على    .املتعة، بوجوب املتعة

ن الصواب؛ ألن هذه اآلية كما تشاهدون ماالستحباب ومحل اآلية على االستحباب الشك أنه بعيد 

ا كان هلا فمعناه جيب عليها أن )) وإذ للمطلقات متاع (( فيها تؤكد وجوب املتعة من ثالثة أوجه؛ قوله:

؛ كيف نقول هذا مستحب؟ وهلذا )) على المتقين))؛ والثالث: (( حقا حبقها؛ والثاين قال: (( ميقو 

ذهب شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا إىل أن املتعة واجبة حىت يف هذه الصورة حىت فيمن طلقت بعد 

  .الدخول ومسي هلا مهر؛ وقال: إن اآلية هذه صرحية وال فيها نسخ

بعد الدخول ومل يسم هلا مهر؛ املهر واجب؟ نعم واجب؛ املتعة واجبة الشك  الرابعة: من طلقت   

فيها؛ ولكن ما هي املتعة ؟ هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قضى به 

سئل عن امرأة عقد عليها ( وقد سبقه النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ فإن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

ولم يسم لها مهر؛ فقال: لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة؛ فقام رجل  زوجها ثم توفي

) وعلى هذه  فقال: قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت

هذا الرابعة اليت طلقها زوجها بعد الدخول ومل يسم هلا مهر ماذا جيب هلا؟ جيب هلا مهر املثل وهو متعة؛ 

وما تقتضي هذه اآلية فصارت املطلقات اآلن أربعة؛ اثنتان قبل الدخول، واثنتان بعد الدخول؛ اثنتان 

قبل الدخول واحدة مسي هلا مهر، والثانية مل يسم هلا؛ اثنتان بعد الدخول واحدة مسي هلا مهر والثانية مل 

   .يسم

بلت النكاح على شرط أن ال مهر من شرط يف عقدها نفي املهر؛ بأن قال: ق :بقي خامسة وهي  

  علي؛ فما تقولون فيها ؟

  فاسد: الطالب

يف هذا خالف؛ املشهور من املذهب أن الفاسد هو الشرط؛ وإذا فسد الشرط صار وجوده  الشيخ: 

كالعدم وصارت كأا امرأة مفوضة يعين مل يسم هلا مهر؛ وجيب هلا حينئذ مهر املثل؛ واختار شيخ 

أن نبتغي ن النكاح باطل غري صحيح؛ ألن اهللا إمنا أحل لنا ما سوى احملرمات بشرط اإلسالم ابن تيمية أ



)) وألنه إذا شرط نفي املهر صار حقيقة  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم باملال، قال: ((

األمر أنه هبة؛ واهلبة من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله أقرب إىل الصواب؛ وعلى هذا فإن  

 بوطئهاكان مل يدخل ا أعيد العقد من جديد؛ وإن كان قد دخل ا فرق بينهما ووجب هلا مهر املثل 

ى رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا؛ فاحلاصل اآلن أننا عرفنا ا ويعاد العقد علئهإن كان قد وقع وط

  . أن املطلقات أربعة؛ مخس وهذه األخرية

  شيخ الصورة الثالثة؟: الطالب 

هي اليت طلقت ومل يسم هلا مهر فلها املتعة، عرفتم ؟  .إن كان بعد الدخول فلها مهر املثلالشيخ:  

 روا أثرا لو صح لكان واضحا: أن رجال ملا نزلت يف اآلية األوىل ((وجوبا معلوم تقدم أنه وجوبا؛ لكن ذك

قال رجل:  )) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

وللمطلقات  فأنزل اهللا هنا: (( " إن اهللا تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم أمتع" 

)) فأوجبه اهللا؛ فهؤالء يقولون: إن اآلية عامة أريد ا اخلصوص؛ بالمعروف حقا على المتقين  متاع

شيخ اإلسالم رمحه اهللا يرى أا عامة يف كل مطلقة وأا واجبة؛ هذا أحد القولني؛ والقول الثاين: عامة 

الذي جيب له وهو  لكل مطلقة وواجبة إال فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض هلا؛ ألن اهللا بني ما

نصف املهر؛ عرفتم؟ وحنن إذا نظرنا إىل اآلية الكرمية وظاهرها وجدنا أا عامة، وأن حىت اليت طلقت 

قبل الدخول وقد فرض هلا فلها نصف مهرها فرضا ومتتع مبا زاد عليه بناء على هذه اآلية؛ هذا ظاهر 

هذا نقول: ما قدره على ما فيه متعة؛ و اآلية؛ لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناها أنه حد فاصل 

ض هلا أيش؟ الشارع اقتصرنا عليه وما مل يقدره فإننا نضيف إليه املتعة؛ فإذا طلق قبل الدخول وقد فر 

فرض املتعة، اتفاق اآليتني وإال ال؟ اتفاق اآليتني؛ بعد الدخول وقد فرض هلا ي النصف، قبل الدخول ومل

هل جيب متعة تنبين على اخلالف يف هذه املسألة؛ ولو قيل: إنه يفرق بني الكل املهر يعين املهر كامال؛ و 

املتعة؛ أو كان قد قبض وأنفقت فإن  ها عنيما إذا كان املهر مل يقبض فإن إقباضها إياه عند الطالق يغن

 املتعة واجبة؛ لو قيل ذا القول لكان له وجه؛ الرابعة من طلقت بعد الدخول ومل يفرض هلا فهذه هلا

على األقل  مهر املثل؛ وقد نقول إنه يستغىن ا عن املتعة؛ ألما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو

 ا مستحبة وأا عامة فإنه يشكلاالقتصار على واحد منهما؛ أما إذا قلنا إ ببسببني لكن اتفقا فوج

   )). على المتقين (( ))؛ وقوله:  حقا ؛ وقوله: (()) الالم لالستحقاق للمطلقات على ذلك قوله: ((

  ..؟......:الطالب 



)) أي مثل ذلك البيان؛ فالكاف  كذلك (( )) كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون ((الشيخ: 

بني ي)) أي مثل ذلك السابق، مثل ذلك البيان السابق  يبين إذا يف حمل املفعول املطلق؛ وعامله قوله: ((

  حىت ال يبقى فيه خفاء؛ وقوله:  يوضحهاهللا لكم آياته؛ ومعىن البيان التوضيح، التوضيح إن اهللا تعاىل 

)) حيتمل أن الالم للتعدية تعدية الفعل يبني؛ وحيتمل أن تكون الالم للتعليل أي يبني اآليات  لكم ((

)) يشمل اآليات الكونية والشرعية؛ فإن اهللا سبحانه  آياته تضح؛ وقوله: ((تألجلكم حىت تتبني لكم و 

وتعاىل بني لنا من اآليات الكونية والشرعية ما ال يبقى معه أدىن شبهة يف أن هذه اآليات عالمات 

   .وعلى ما له من حكمة ورمحة وقدرة واضحة على وجود اهللا عزوجل

لعياذ باهللا ـ قد اعتادوا أن يشربوا ولقد حدثين رجل عن شخص كان يف نزهة مع أصحاب له وكانوا ـ وا

د األرض ؛ فدخل إىل البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من املسكر فلما خرج من البلد وجامسكر 

األرض يابسة ما فيها مطر؛ فمشى غري بعيد فإذا هي ممطرة؛ فمشى غري  إذاممطرة فمشى غري بعيد ف

؛ مث أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل طربعيد فإذا هي يابسة مخسة حمالت ما بني يابس ومم

يفكر كيف هذا؟ وين الذي صنع هذا؟ فألقى اهللا اإلميان يف قلبه؛ فأخذ القوارير فكسرها؛ مث ذهب إىل 

يعافيك ابا فالن أبطأت علينا أصحابه فلما وصل إليهم فإذا هم ينتظرونه بفارغ الصرب ويقولون اهللا 

عليكم وأنا رأيت كذا وكذا وهداين اهللا عزوجل وهذه  أبطأتل هلم: نعم علينا وما أشبه ذلك؛ فقا....

قواريركم مكسرة فمن وافقين على ما فعلت فهو صاحيب ومن مل يوافقين فال أرى عينه بعد ذلك؛ هذه 

من آيات اهللا الكونية؟ وشف كيف اهتدى الرجل ا؟ وهكذا بقية اآليات ما قصة واقعة مؤكدة؛ هذه 

نة اهللا عزوجل ويوضحها لنا حىت يتبني لنا احلق؛ اآليات الشرعية مبينة أيضا؟ نعم مبي اهالكونية يبين

  كلها بائنة واضحة.  اءموضحة؛ ال اشتباه فيها وال خف

 جعلناه اإن لوا؛ فهي كقوله تعاىل: ((ق)) لعل هنا للتعليل أي ألجل أن تع لعلكم تعقلون وقوله: (( 

فكذلك يبني اهللا اآليات ألجل أن نعقل، هذه اآليات عقل فهم وإدراك  )) قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

  ؛ فيستفاد من هذه اآلية الكرميةأي كال العقلني

  آليات السابقةاشيخ ما أخذنا فوائد :الطالب

  كل اآليات السابقة طيب   الشيخ: 

  :نعمالطالب

    ........الشيخ :من 



)) وجوب املتعة لكل مطلقة؛ ووجه ذلك  بالمعروفوللمطلقات متاع  يستفاد من اآلية الكرمية ((

عام أريد به اخلاص؛ فما  هذا )) إال أن بعض أهل العلم قال: إن وللمطلقات أيش؟ العموم يف قوله: ((

بل الدخول ومل يسم هلا مهر؛ هو اخلاص الذي أريد به؟ قال: اخلاص الذي أريد به هي من طلقت ق

آلية السابقة، تكون توكيدا لآلية السابقة فقط ومل تأت بزيادة معىن؛ تكون هذه اآلية توكيدا ل هرأي وعلى

أما على ظاهرها فقد أخذ ا شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف موضع من كالمه؛ ويف موضع آخر قال: إا 

  جتب املتعة لكل مطلقة إال من طلقت قبل الدخول وقد فرض هلا فإن هلا نصف املهر .

      أنه ينبغي تأكيد احلقوق اليت قد تتهاون ا؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: ويستفاد من اآلية الكرمية:

  )) . حقا على المتقين ((

الفعل، أو بعبارة أصح حتمل على ويستفاد منها أيضا: أنه ينبغي ذكر األوصاف اليت حتمل اإلنسان 

)) ألن  على المتقين على االنتفاع فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: (( اإلنسان

تعليق ذلك باملتقني دليل على أن خالف ذلك خمالف للتقوى، على أن عدم القيام به خمالف للتقوى، 

   وأن القيام به من التقوى .

   )) . كذلك يبينده ببيان اآليات؛ لقوله: ((أما اآلية الثانية فمن فوائدها: إظهار منة اهللا على عبا 

ومن فوائدها أيضا: أن مسائل النكاح والطالق قد تكون خافية على اإلنسان، قد خيفى على اإلنسان  

  )) . كذلك يبين اهللا لكم آياته حكمتها؛ ألن اهللا جعل بيان ذلك إليه، فقال: ((

لتجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على املفوضة أهل ا  

)) ألن أهل التفويض وهم أهل التجهيل  يبين اهللا لكم آياته بأهل التأويل؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: ((

يقولون إن اهللا تعاىل مل يبني ما أراد يف آيات الصفات وأحاديثها؛ وأن هذه اآليات واألحاديث مبنزلة 

وفيها رد على أهل التحريف كيف ذلك؟ ألن أهل التحريف   يفهم معناها.احلروف اهلجائية اليت ال 

يقولون: إن اهللا مل يبني وإمنا البيان ما ندركه حنن مباذا؟ بعقولنا؛ فنقول: لو كان املراد ما ذكرمت لكان اهللا 

  تعاىل يبينه؛ فلما مل يبني ما قلتم علم أنه ليس مبراد .

))؛ لكن املراد  لعلكم تعقلون ؤخذ؟ من قوله: ((على العقل؛ من أين ت رمية: الثناءومن فوائد اآلية الك 

ل غري الصرحية فليست بعقول بل هي أهواء؛ و به العقل الصريح السامل من الشبهات والشهوات؛ أما العق

    )). ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات واألرض واهللا عزوجل يقول: ((

  )). لعلكم تعقلون ت العلة ألفعال اهللا؛ من أين تؤخذ؟ من قوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبا



يبين  ومن فوائدها أيضا: أنه ال ميكن أن يوجد يف الشرع حكم غري مبني؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((  

فإن قال قائل: إننا جند بعض النصوص ختفى علينا ؟   )) آيات هذه مجع مضاف فيعم. اهللا لكم آياته

أن ذلك إما لقصور يف فهمنا وإما لتقصري يف تدبرنا؛ أما النص باعتبار ذاته مل يبني فهذا شيء فاجلواب: 

    مستحيل؛ واضح؟  طيب.

  مث قال اهللا تعاىل: 

  :مراجعةالطالب

  ما يف أسئلة...الشيخ: مراجعة 

 آخرها.)) إىل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اهللا موتوا  (( 

 االستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير، يراد به التقرير والتعجيب أيضا يف هذه اآلية؛ وقوله: 

)) أي تنظر؛ اخلطاب إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه؛ وأيهما  ترى ((

    أحسن؟ األخري؛ ألنه أعم.

)) ومل  خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت )) (( إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ((

يبني اهللا عزوجل من هؤالء الذين خرجوا؛ فقيل: إم من بين إسرائيل؛ وقيل: إم من غريهم؛ واحلقيقة 

أنه ال يهمنا جنس هؤالء القوم؛ وإمنا الذي يهمنا أيش؟ القصة والقضية اليت وقعت أما جنسهم ال 

    يهمنا.

))  وهم ألوف((حيائهم اليت يأوون إليها؛ وقوله:)) أي من بيوم وأ ا من ديارهمخرجو  وقوله: ((

  )) هي مجع كثرة وإال مجع قلة؟ ألوف من الواو؛ كلمة ((احلال  على اجلملة يف موضع نصب

  كثرة...: قلة الطالب 

   قلة أربعة:النشوف مجع الشيخ: 

  ." ثم  فعلة      ثم  كأفعال  جموع  قلة  أفعلة  أفعل"       

  )) من أي األربعة؟ ألوف (( 

  :ليست منها الطالب

ليست منها إذا فهي مجع كثرة.فما عدد هذه األلوف ؟ قيل: إا مثانية آالف؛ وقيل: مثانون  الشيخ:

أا تدل على )) جتد  وهم ألوف ألفا؛ والشك أم مجع كثري ألوف؛ وإذا نظرت إىل صيغة اللفظ ((

  أكثر من أربعة؛ وأن ألوف عامل كثري.



)) خرجوا هي عاملها، يعين خرجوا  خرجوا( )) هذه مفعول ألجله؛ والعامل قوله: ( حذر الموت ((

حذر املوت، أي خوفا منه؛ وهل هذا املوت املوت الطبيعي؟ ألنه نزل يف أرضهم وباء؛ أو املوت بالقتال 

خرجوا من  وهم أكثر املفسرين إن املراد (( ألهل العلم؛ فمنهم من يقول:يف سبيل اهللا؟ يف ذلك قوالن 

)) خوفا من املوت لوباء وقع يف البالد؛ فخرجوا فرارا من قدر اهللا عزوجل؛ فأراد اهللا أن يريهم أن  ديارهم

العدو ولكنهم  هموقيل: أم خرجوا حذر املوت أي املوت بالقتل؛ ألنه دامه ....ال مفر منه إال إليه؛

    أخذنا اآلية بظاهرهاإذا جبنوا وخرجوا خوفا من أن يلحقهم العدو؛ فالذين قالوا باألول قالوا: ألننا 

فخرجوا خوفا من هذا الوباء  )) ومل يقل: حذر القتال؛ فبني بأنه نزل يف أرضهم وباء حذر الموت ((

)) فكأن اهللا تعاىل  وقاتلوا في سبيل اهللا بعدها: ((؛ والذين قالوا بالثاين قالوا ألن اهللا قال مالذي يقتله

   عرض قصة هؤالء الذين جبنوا وهربوا مث أمرنا أن نقاتل يف سبيل اهللا وأن نصرب.

)) قال هلم قوال كونيا أو قوال شرعيا؟   فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم يقول اهللا سبحانه وتعاىل: (( 

ه لو أمرهم أمرا شرعيا أن ميوتوا ما ماتوا ما يقدرون؛ يقدر واحد كونيا يعين ما أمرهم أن ميوتوا ؛ ألن

  ميوت نفسه؟ 

  يقدر:الطالب

إنما  يكتم نفسه وإال ال؟ ما يقدر بل وال يريد؛ فالقول إذا قول كوين؛ فهو كقوله تعاىل: ((الشيخ:  

)) مث أحياهم  أحياهم ثم (( ...)) إذا قال اهللا هلم موتوا؛ أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

بعد موم؛ وكلمة مث تدل على الرتاخي وأنه أحياهم بعد مدة؛ وهل أحياهم بالسبب؟ أو بغري سبب؟ 

لفة جثث هامدة فدعا اهللا سبحانه وتعاىل ؤ قال بعض املفسرين إن نبيا من األنبياء مر م وهم ألوف م

بدون دعوة نيب؛ وأي القولني ظاهر اللفظ؟ بعض املفسرين: إن اهللا أحياهم  أن حيييهم فأحياهم؛ وقال

ثم ((  هالثاين؛ ألن األول ال دليل عليه يف السياق؛ وعلى هذا فنقول: إن اهللا أحياهم لريي العباد آيات

    .))احياهم 

)) الالم هنا للتأكيد لذو  إن اهللا )) (( على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون إن اهللا لذو فضل ((

ولكن أكثر الناس ال  والتفضل؛ (( )) الفضل مبعىن العطاء فضل على الناس ((وذو مبعىن صاحب؛ 

)) وإال كل الناس؟ وإال القليل منهم؟ األكثر؛ فعندنا قليل؛ وعندنا كل؛ وعندنا أكثر؛ وعندنا  يشكرون

  ؛ ويش قلنا ؟ مساوي؛ كذا يا فهد؟ نعم

   يل، ، وعندنا أكثر، وعندنا مساويقلنا إن عندنا قل :الطالب



)) إذا من الناس من يشكر؟  أكثر الناس ال يشكرون كثري أو أكثر أو كل أو القليل؛ طيب ((الشيخ:  

قليل  ((   )) فإذا األكثر يقابله القليل  وقليل من عبادي الشكور نعم؛ ويدل لذلك قوله تعاىل: ((

  ))؛ من عبادي الشكور

نقول: وجه الفضل أن اهللا تعاىل أرى عباده كمال ل قائل: ما وجه الفضل فيها؟ هذه اآلية الكرمية إذا قا 

سلطانه وأنه ال مفر منه؛ والشك أن هذا من فضل اهللا أن يريك اهللا تعاىل آياته وسلطانه وقدرته 

وحكمته؛ ونقول: أيضا فيها فضل آخر أن اهللا تعاىل أجناهم، أجناهم بعد أن أراهم متام قدرته وسلطانه 

وا إما من الوباء على قول وإما من العدو على قول آخر؛ وهذا فضل وإال أجناهم؛ مباذا؟ بإحيائهم؛ فنج

   .ال؟ وهذا فضل 

  :عدة أمورالكرمية يستفاد من هذه اآلية 

)) تدل على التقرير والتعجيب؛ وأن  ألم تر (( أوال: أن قصة هؤالء القوم كانت مشهورة؛ ألن قوله:  

)) نعم معلوم وإال  ألم نشرح لك صدرك جتدها هكذا، ((هذا أمر واقع؛ وانظر إىل أمثلتها يف القرآن 

ألم تر إلى ربك كيف  )) معلوم وإال غري معلوم؟ معلوم؛ (( ألم نجعل له عينينغري معلوم؟ معلوم؛ (( 

؛ )) معلوم وإال ال؟ كل هذا أمر معلوم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل )) معلوم؛ (( مد الظل

   شهورة معلومة؛ وهلذا جاءت بصيغة التقرير.فكأن هؤالء القوم قصتهم م

فقال  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يفر من قدر اهللا؛ من أين يؤخذ؟ من قول اهللا: ((

إذا سمعتم  )) وقد ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الطاعون: ( لهم اهللا موتوا

) فرارا منها أما خترجوا  عليه، وإن وقع وأنتم فيها فال تخرجوا منها فرارا منهبه في أرض فال تقدموا 

   لسبب آخر فال بأس .

)) وماتوا وإال ال؟ نعم ماتوا بدليل قوله  موتوا ومن فوائد اآلية الكرمية: متام قدرة اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

   وإحياء امليت . )) فيستفاد منها متام قدرته بإماتة احلي ثم أحياهم تعاىل: ((

وقع أمام؛ وقد ما ؛ وجهه؟ أن هؤالء أحياهم بعد ياعبد اهللا ومن فوائدها: أن فيها داللة على البعث 

   ورة بيان قدرة اهللا يف إحياء املوتى يف مخسة مواضع أظنها سبقت؟سيف هذه ال

   بعثهم اهللا بعد موم.ع األول: يف قوم موسى، قوم موسى أم أخذم الصاعقة وهم ينظرون مث ضاملو   

  والثانية: قصة القتيل الذي أمر اهللا تعاىل أن تذبح بقرة ويوضع يف بعضها؛ فضربوه ببعضها فأحياه اهللا. 

  ال هذه اآلية ....والقصة الثالثة: هذه؛  



أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحي هذه اهللا بعد  واآلية الرابعة: ((

  )) وستأيت إن شاء اهللا تعاىل. فأماته اهللا مائة عام ثم بعثهموتها 

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن  والقصة اخلامسة: قصة ابراهيم ((

   قادر على ذلك.تعاىل كلها تثبت البعث وأن اهللا )) هذا مخس حوادث يف سورة واحدة   ليطمئن قلبي

إن  آياته للناس، وإنقاذهم من اهلالك من فضله؛ لقوله: ((ويستفاد من اآلية الكرمية: أن بيان اهللا تعاىل 

  )) . اهللا لذو فضل على الناس

عام؛ ولكن نعمة اهللا على الكافر ))  على الناس لقوله ((هللا نعمة على الكافر؛ ويستفاد منها: أن 

الدنيا واآلخرة؛ وعلى الكافر بنعمة على املؤمن نعمة متصلة ليست كنعمته على املؤمن؛ ألن نعمة اهللا 

  يف الدنيا فقط . تهنعم

  )). ولكن أكثر الناس ال يشكرون ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الشاكر من الناس قليل؛ لقوله: ((

أكثر  )) مث قال:( لذو فضل املنعم؛ ألن اهللا قال: (( ركومن فوائدها: أن العقل يدل على وجوب ش

)) وهذا على سبيل الذم وإال على سبيل املدح؟ على سبيل الذم، الذم؛ فيكون من  ال يشكرونالناس 

  ال يشكر مذموما عقال وشرعا .

  )) .فقال لهم اهللا موتوا  ويستفاد من اآلية: إثبات القول هللا ؛ لقوله: ((

)) معناها أن اهللا يتكلم مبا  له كنإذا أراد شيئا أن يقول  ويستفاد منها أيضا: أن معىن قوله تعاىل: (

)) جممل وإال  كن أراد، ما هو يقول كن فقط؛ بل يتكلم مبا أراد كن كذا نعم؟ ألن الكالم بكلمة ((

)) أي  كن تصري معىن قوله: (( ) ؟اكتب؛ قال: رب ماذا أكتب( مبني؟ جممل؛ وملا قال اهللا للقلم

األمر املستفاد من هذه الصيغة لكنه يكون أمرا خاصا؛ فلو أراد اهللا أن ينزل مطرا لقال أيش؟ أمطري، 

  ! بل يقول بالصيغة اليت أراد اهللا عزوجل . أيها السحاب أمطري، مثال؛ ما يقول كن وبس

مى عند س؛ وهو ما يمعلوما، وأنه ال ينايف البالغة كانومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: جواز حذف ما  

  ؛ من أين يؤخذ؟ البالغيني إجياز احلذف، بإجياز احلذف

  )) فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم ((............: الطالب 

هنا كالم حمذوف؛ التقدير: فماتوا، نعم  الشك ))  فقال لهم اهللا موتوا ثم أحياهم ((ال ال  الشيخ:

فماتوا مث أحياهم؛ وهذا كثري يف القرآن؛ ويسمى إجياز احلذف أي االقتصار؛ وقد مر علينا أن هناك 

  معناهاقتصارا وهناك اختصارا؛ الفرق بينهما؟ االختصار 



  ما قل لفظه:الطالب

االختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعين أقلل احلروف مع بقاء املعىن؛ واالقتصار أحذف الشيخ: 

  بعض الشيء وأقتصر على بعضه نعم .

  التعجب ...: الطالب

  التعجيب نعم الشيخ: 


